P R O T O K Ó Ł nr 13/15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 7 grudnia 2015 r.
w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1,
pod przewodnictwem Pana Radosława Wojtuniaka
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Drosiński Roman
2. Janik Jan
- z-ca przewodniczącego
3. Mikuś Marek
4. Kaczmarek Marian
5. Kępiński Jan
6. Korpal Czesław
7. Kucharski Grzegorz
8. Wojtuniak Radosław - przewodniczący
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Iwona Podeszwa
- Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieluniu
2. Janusz Witych
- Kierownik obiektów sportowych
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 10/15 i 11/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Omówienie wyników kontroli:
1) działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu za 2014 r.;
2) działalności i wydatków Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu oraz Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wieluniu za I półrocze 2015 r.
5. Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.
6. Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2016 rok.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dokonał otwarcia posiedzenia serdecznie witając
wszystkich obecnych. Następnie stwierdził prawomocność obrad – na stan 8 członków komisji,
obecnych 8.
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Radny Roman Drosiński zaproponował wprowadzenie punktu pn.: „Sprawy różne i wolne
wnioski”.
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli porządek ze zmianą.
Punkt „Sprawy różne i wolne wnioski” będzie punktem 7, a 7 – 8ym
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Punkt 3
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że:
1) protokół nr 10/15 był wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej
znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 10/15? Nikt się nie
zgłosił. Zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 10/15 nie wnosząc uwag
2) protokół nr 11/15 był wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej
znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 11/15? Nikt się nie
zgłosił. Zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 11/15 nie wnosząc uwag.
Punkt 4
Omówienie wyników kontroli:
1) działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu za 2014 r.;
2) działalności i wydatków Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu oraz Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wieluniu za I półrocze 2015 r.
Kontrola działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu za 2014 r.
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Radosław Wojtuniak odczytał protokół z kontroli
przeprowadzonej w Wieluńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Radny Marian Kaczmarek zapytał, na jaki czas remont basenu zabezpieczy potrzeby
mieszkańców Wielunia?
Kierownik obiektów sportowych Janusz Witych oznajmił, iż jest to uzależnione od tego jak
dane urządzenia będą pracowały i jak będą się zużywały. Obecne które są, są nowe. Jeżeli basen
miałby dalej funkcjonować to potrzebne by było zmodernizowanie wentylacji, czyli założenie
profesjonalnej klimatyzacji z osuszaniem pomieszczeń.
Radny Grzegorz Kucharski wyraził zadowolenie z faktu, że wszystko idzie w kierunku budowy
kompleksu basenów przy ul. Broniewskiego. Pozytywem jest, że basen jest otwarty w każdy
dzień tygodnia.
Radny Marek Mikuś uważa, że remont został przeprowadzony w sposób dobry i celowy.
Radny Roman Drosiński wyraził zadowolenie ze zmiany procesu uzdatniania wody.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zwrócił uwagę, że w zarządzaniu basenem widać
gospodarność.
Radny Czesław Korpal zapytał, jaka kwota wpływa miesięcznie z użytkowania basenu?
Kierownik obiektów sportowych Janusz Witych oznajmił, że w listopadzie 2014 r. przychód
wynosił ok. 21 tys. zł, a w listopadzie 2015 r. – ok. 26 tys. zł.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Protokół, który został jednomyślnie (8 głosów „za”) przyjęty przez członków komisji stanowi zał.
nr 2 do protokołu.
Kontrola działalności i wydatków Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu oraz Miejskiej i
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu za I półrocze 2015 r.
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Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Grzegorz Kucharski odczytał protokół z kontroli
przeprowadzonej w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wieluniu.
Radna Janina Zapłotna zapytała, czy można podarować książki do biblioteki?
Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu Iwona Podeszwa oznajmiła,
że przyjmowane są książki w dobrym stanie.
Radna Janina Zapłotna zaznaczyła, że MZW i MiGBP to bardzo dobre placówki. Stwierdziła,
że w muzeum potrzebne jest zamontowanie klimatyzacji.
Radny Marian Kaczmarek poinformował, że eksponaty muzealne
w pomieszczeniach piwnicznych na ul. P.O.W. (po szkole budowlanej).

znajdują

się

Radna Janina Zapłotna zapytała, jak wygląda sprawa kanalizacji w bibliotece?
Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu Iwona Podeszwa stwierdziła,
że problem istnieje, toaleta na parterze jest systematycznie zapychana. Jeśli sprawa ta nie została
załatwiona w czasie remontu, to już nie jest możliwa do wykonania.
Radny Czesław Korpal zapytał, czego dotyczy dotacja 1 mln zł na bibliotekę?
Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu Iwona Podeszwa
poinformowała, że w 2016 r. 2 osoby odchodzą na emeryturę, w tym 1 osoba ma 40-letni staż
pracy, w związku z czym regulamin biblioteki przewiduje nagrodę w wysokości 300%. Osoby
odchodzące na emeryturę otrzymają odprawę w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia. Poza
tym przewidziana jest podwyżka dla pracowników w wysokości ok. 19.768 zł w skali roku
wynikająca ze zmiany regulaminu, tj. premia regulaminowa będzie włączona do wynagrodzenia
zasadniczego.
Radny Czesław Korpal zapytał o procent podwyżki.
Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu Iwona Podeszwa oznajmiła,
że będzie to ok. 2,7%. Oprócz tego wzrastają koszty utrzymania budynku. Znaczny procent
dotacji to są płace. Przy 20 osobach zatrudnionych to 722 tys. zł + pochodne wynagrodzeń 131
tys. zł.
Radny Roman Drosiński zapytał, czy zasadne jest zapraszanie osób, które hołdują
antywartościom? Ma na myśli osobę, która powiedziała, że: „wolałaby być zimna suką niż matką
polką”.
Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu Iwona Podeszwa oznajmiła,
że w jej wizji biblioteka ma być miejscem otwartym dla ludzi o bardzo różnych poglądach.
Zaproszona została Maria Czubaszek, bo o niej mowa, jako autorka znakomitych książek, jako
postać bardzo popularna. Jej wizyta przyciągnęła do biblioteki rekordową liczbę czytelników.
W tym samym miesiącu zaproszono ks. I. Skubisia z Naczelnego Tygodnika „Niedziela”. Maria
Czubaszek w trakcie spotkania nie wypowiedziała słów, o których radny wspomniał. Jest to osoba
zapraszana przez biblioteki w całym kraju.
Radna Janina Zapłotna stwierdziła, że spotkanie z Marią Czubaszek rzeczywiście przyciągnęło
dużo ludzi. Była na jej spotkaniu i nic strasznego się nie działo. Biblioteka jest po to, żeby
organizować spotkania ludzi znanych i lubianych.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy gmina płaci za taki wykład?
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Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu Iwona Podeszwa oznajmiła
twierdząco. Na 21 spotkań różnego typu łącznie z jubileuszem biblioteka wydała 7 tys. zł.
Większość spotkań to są spotkania bezkosztowe. Podkreśliła, że spotkania są organizowane na
wyraźne zapotrzebowanie czytelników.
Radny Roman Drosiński wyraził opinię, że jest za tym, aby osoby zapraszane reprezentowały
różne stanowiska, ale nie tak skrajne. Zapytał, czy dyrektor zaprosiłaby satanistę?
Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu Iwona Podeszwa oznajmiła
negatywnie. Ceni Marie Czubaszek jako autorkę, dziennikarkę. Uważa, że jej wypowiedzi są po
to, żeby sprowokować.
Radny Grzegorz Kucharski zgodził się z przedmówczynią. Osoby zapraszane to osoby
publiczne, znane, nie powinno się stosować ograniczeń. Każdy ma prawo głosić swoje poglądy
i w granicach prawa.
Radny Czesław Korpal wyraził zdanie, że każdy przychodzi posłuchać tego, kogo chce.
Radna Janina Zapłotna wyraziła opinię, że p. Podeszwa bardzo dobrze prowadzi placówkę. Na
wszystkie imprezy wydała 7 tys. zł, a gmina na samo Święto Trzech Króli przekazuje 9 tys. zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zauważył, że Święto Trzech Króli to święto państwowe.
Radna Janina Zapłotna dodała, że kościelne.
Radny Roman Drosiński zaznaczył, że biblioteka powinna dawać wzór. Co do Święta Trzech
Króli jego inicjatorem był prezydent RP A. Kwaśniewski.
Radna Janina Zapłotna sprostowała, że prezydent Łodzi J. Kropiwnicki.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Protokół, który został jednomyślnie (8 głosów „za”) przyjęty przez członków komisji stanowi zał.
nr 3 do protokołu.
Punkt 5
Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak przedłożył propozycje do planu pracy komisji, które
stanowią zał. nr 4. Zaproponował wprowadzenie punktów:
1) „Kontrola dotycząca wydatkowania środków finansowych przekazanych na rzecz
Wieluńskiego Klubu Sportowego z budżetu Gminy Wieluń w latach 2014-2015”
(I kwartał). Punkt zaproponowany przez radną Honoratę Freus-Grzelak.
2) „Kontrola inwestycji Kino-Teatr „Syrena” w Wieluniu” (II kwartał)
3) „Kontrola realizacji inwestycji pn.: „Uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego
Dąbrowa w rejonie ulicy Bojarowskiej” (III kwartał)
Radna Janina Zapłotna zaproponowała wprowadzenie punktów:
1) „Kontrola wybranych zamówień publicznych prowadzonych przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu w 2015 roku” (I kwartał);
2) „Informacja o udzielonych zwolnieniach z podatku od nieruchomości osób fizycznych
i prawnych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Wieluniu za lata 2015 i 2016”
(IV kwartał).
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Radny Marian Kaczmarek zaproponował wprowadzenie punktu: „Kontrola realizacji inwestycji
pn.: „Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego – II etap” (III kwartał).
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami: kto
jest za wprowadzeniem nw. punktów do planu pracy komisji, kto jest „przeciw”, a kto
„wstrzymał się od głosu”?
1) Kontrola dotycząca wydatkowania środków finansowych przekazanych na rzecz
Wieluńskiego Klubu Sportowego z budżetu Gminy Wieluń w latach 2014-2015
6 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”
2) Kontrola wybranych zamówień publicznych prowadzonych przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu w 2015 roku
jednomyślnie „za”
3) Kontrola inwestycji Kino-Teatr „Syrena” w Wieluniu
jednomyślnie „za”
4) Kontrola realizacji inwestycji pn.: „Uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego
Dąbrowa w rejonie ulicy Bojarowskiej”.
jednomyślnie „za”
5) „Kontrola realizacji inwestycji pn.: Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego –
II etap”.
jednomyślnie „za”
6) „Informacja o udzielonych zwolnieniach z podatku od nieruchomości osób fizycznych
i prawnych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Wieluniu za lata 2015 i 2016”
jednomyślnie „za”
Plan pracy komisji na 2015 rok został przyjęty jednomyślnie przez członków komisji i stanowi
zał. nr 5 do protokołu
Punkt 6
Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2016 rok.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy radni mają propozycje do planu Pracy Rady
Miejskiej w Wieluniu na 2015 rok?
Radna Janina Zapłotna zaproponowała wprowadzenie punktu pn.: „Informacja dotycząca
wydatków na promocję w 2015 r. realizowanych przez Gminę Wieluń”.
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli propozycję do ramowego planu pracy Rady Miejskiej
na 2016 rok, która została przekazana przewodniczącemu rady pismem znak: OR.
0010.1.28.2015.
Punkt 7
Sprawy różne i wolne wnioski.
Zastępca Przewodniczącego Jan Janik zaproponował wystosowanie wniosku w sprawie
doposażenia filii bibliotecznych w energooszczędne nagrzewnice nadmuchowe i sali
widowiskowej w muzeum w klimatyzator i sfinansowanie go z nadwyżki budżetowej za 2015 rok.
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Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem: kto
jest za wprowadzeniem nw. punktów do planu pracy komisji, kto jest „przeciw”, a kto
„wstrzymał się od głosu”?
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych Komisja Rewizyjna jednomyślnie (przy 8 głosach „za”)
przyjęła wniosek w ww. sprawie. Wniosek nr 3/13/15 stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 8
Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dokonał zamknięcia posiedzenia.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący komisji

Anna Nawrocka

Radosław Wojtuniak
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